
Uznesenia MZ zo dňa 21.9.2016 
Uzn.č. 59/2016 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení – Vojtech Buchta, Marta 
Buková, overovateľov zápisnice – MUDr. Peter Zapletal, Mgr. Martin Ondruška a program 
rokovania MZ. 
Uzn.č. 60/2016 - MZ schvaľuje trvalú prebytočnosť majetku Mesta Krásno nad Kysucou  
a spôsob jeho prevodu – predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa p.č. KNE 9458/1 
orná pôda o výmere cca 50 m2, ktorá je vedená na LV 3396 za cenu 6,-€/m2 pre  Janu 
Kukučkovú, 023 02  Krásno nad Kysucou 284  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 jej rodinnom dome. Náklady na vypracovanie GP ako 
i náklady spojené s vkladom do katastra hradí kupujúca. 
Uzn.č. 61/2016 - MZ schvaľuje odpredaj pozemkov KNC 8426/9 – trvalé trávnaté pozemky 
o výmere 28 m2 a KNC 8426/5 – zastavané plochy o výmere 17 m2, ktoré boli vytvorené  
geometrickým plánom č. 65/2016 zo dňa 06.06.2016 Štefanom Kocifajom z pôvodnej parcely 
KNE č. 9373 – zastavané plochy o výmere 2564, ktorá je vedená na LV 3396 za cenu 6,- 
€/m2  pre Ing. Jozef Kučerík, 023 02  Krásno nad Kysucou č. 327, 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 rodinnom dome. 
Uzn.č. 62/2016 – 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 – Branislava Sýkora, 023 
02  Krásno nad Kysucou 264 za cenu 40,-€/rok , od 1.10.2016 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. 63/2016 - 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 – Mgr. Janka Švaňová, 
023 02  Krásno nad Kysucou 651 za cenu 40,-€/rok , od 1.10.2016 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. 64/2016 - MZ nesúhlasí s výmenou bytu na základe žiadosti  zo dňa 21.8.2016, ktorá 
bola podaná Jaroslavom Golisom a Zuzanou Golisovou dňa 22.8.2016. 
Uzn.č. 65/2016 – MZ schvaľuje náhradu za poškodenie bytu č. 11 v bytovom dome č. 1617 
vo výške 723,-€ pre Mgr. Marián Zátek, 023 02 Krásno nad Kysucou 1617. 
Uzn.č. 66/2016 – MZ schvaľuje aby uznesenia, ktoré boli prijaté  dňa 9.12.2015 pod číslom 
97/2015 a dňa 16.3.2016 pod číslom 9/2016 sa nevzťahovali na: Staš Marián a Mgr. Michaela 
Stašová, Raček Miroslav, Lőrincz Peter a Kašuba Miloš. 
Uzn.č. 67/2016 -  MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení. 
Uzn.č. 68/2016 -  MZ schvaľuje oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže podľa 
ustanovení paragrafov 281 a nasl.. Obchodného zákonníka a podľa par. 9a) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení na podávanie návrhov na uzatvorenie zmluvy 
o prevode vlastníctva bytu (kúpnej zmluvy) za účelom prevodu vlastníckeho práva k majetku 
vyhlasovateľa trojizbového bytu č. 5 vo vchode „C“ na prvom poschodí bytového domu súp. 
č. 1617 na parcele 6780/236 v k.ú. Krásno nad Kysucou vrátane spoluvlastníckeho podielu na 



spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu 
k pozemkom o veľkosti 6992/159822. 
Uzn.č. 69/2016 – MZ neschvaľuje žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy pre ILSTAV PLUS, 
s.r.o. Krásno nad Kysucou 1541 a  schvaľuje oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej 
súťaže podľa ustanovení paragrafov 281 a nasl. Obchodného zákonníka a podľa par. 9a) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení na podávanie návrhov na uzatvorenie  
nájomnej zmluvy o nájme nehnuteľnosti v k.ú. Krásno nad Kysucou, ktoré sú evidované na 
LV č. 1812 ako: 
- budova pre šport a rekreačné účely „kolkáreň s.č. 126“ na parcele č. CKN 6780/204,  kat. 
územie: Krásno nad Kysucou,  
-  budova ubytovacieho zariadenia „ubytovňa s.č. 1541“ na parcele CKN 6780/205,  kat. 
územie:. Krásno nad Kysucou. 
S pripomienkami, ktoré boli vznesené na MZ. 
Uzn.č. 70/2016 -  MZ berie na vedomie informatívny rozbor hospodárenia mesta a Krasbytu, 
s.r.o. za I. polrok 2016. 
Uzn.č. 71/2016 – MZ schvaľuje úpravu rozpočtu podľa predloženého návrhu. 
Uzn.č. 72/2016 – MZ berie na vedomie koncepciu Krasbytu na rok 2016. 
Uzn.č. 73/2016 – MZ na základe zápisnice zo zasadania finančnej a inventarizačnej komisie 
schvaľuje vyradenie dlhodobého investičného hmotného a nehmotného majetku podľa návrhu 
komisie. 
Uzn.č. 74/2016 -  MZ berie na vedomie konsolidovanú výročnú správu Mesta Krásno nad 
Kysucou za rok 2015. 
Uzn.č. 75/2016 – MZ berie na vedomie správu o bezpečnostnej situácií a priestupkov v meste 
Krásno v roku 2016. 
Uzn.č. 76/2016 – MZ berie na vedomie správu o činnosti miestnej kultúry a knižnice. 
Uzn.č. 77/2016 – MZ berie na vedomie správu z vyhodnotenia prevedenia preventívnych 
protipožiarnych prehliadok v Meste Krásno nad Kysucou za rok 2016. 
Uzn.č. 78/2016 – MZ schvaľuje rozpis smien pracovnej pohotovosti v zimnom období 
2016/2017 s tým, že pohotovosť vyhlasuje primátor. 
Uzn.č. 79/2016 – MZ schvaľuje zmenu adresy Domu opatrovateľskej služby, ul. MUDr. 
Hálka č. 664, 023 02  Krásno nad Kysucou pre účely vykonania zmeny v zápise registra 
poskytovateľa sociálnych služieb Žilinského samosprávneho kraja na Dom opatrovateľskej 
služby, 023 02  Krásno nad Kysucou č. 664. 
MZ schvaľuje VZN Mesta Krásno nad Kysucou, ktorým sa určuje poriadok vybavovania 
petícií mestom. 
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