Uznesenia MZ zo dňa 25.02.2015
Uzn.č. 3/2015 - MZ schvaľuje návrhovú komisiu – Mgr. M. Jesenský, PhDr. M.
Jozefíková, overovateľov M. Lastovica, Mgr. J. Mozol a program zasadnutia MZ, ktorý bol
doplnený o bod – odkúpenie akcií Prima banky.
Uzn.č. 4/2015 – MZ konštatuje, že zvolení poslanci mestského zastupiteľstva zložili zákonom
predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva: Marta Buková, PhDr. Marta Jozefíková a
Ing. Vladimír Kormanec.
Uzn.č. 5/2015 - Mestské zastupiteľstvo
a) Berie na vedomie
Vzdanie sa funkcie preventivára požiarnej ochrany mesta p. Štefana Plošticu
b) Ustanovuje
Do funkcie preventivára požiarnej ochrany mesta v zmysle § 15 ods. 2 zákona NR SR
č. 3214/2001 Z.z. p. Mariána Šusteka, nar. 29.4.1965, bytom Krásno nad Kysucou 247
c) Schvaľuje
Preventívne protipožiarne prehliadky v zmysle § 23 zákona NR SR č. 31/2001 Z.z.
v časti mesta Blažkov, Drozdov, Nižné a Vyšné Vane, Zákysučie, Gundášov, Sýkorov,
Macurov, Jantov, Grapov a Vlčov a v súkromných domoch fyzických osôb a malých
prevádzkach podnikajúcich fyzických a právnických osôb.
Vedúcich prehliadkových skupín v zmysle § 24 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. týchto
členov DHZ: Marián Šustek, Krásno 247, Milan Buchta, Krásno 935, Michal Gábor, Krásno
1270, Pavol Jacek, Krásno 1243, Karol Kasaj, Krásno 1479, Ján Kopásek, ml. Krásno 1433,
Peter Kopásek, Krásno 1433, Marián Kormanec, Krásno 193, Jozef Kormanec, Krásno
1243, Peter Presalovič, Krásno 1331, Vladimír Rábik, Krásno 1384, František Smržo,
Krásno 1378, Miroslav Smržo, Krásno 1378, Miroslav Tomčala, Krásno 457.
Uzn.č. 6/2015 – MZ neschvaľuje odpredaj bytu č. 25 v bytovke 1378 pre Zuzanu Hrtúsovú,
023 02 Krásno nad Kysucou 945.
Uzn.č. 7/2015 – MZ neschvaľuje žiadosť Mariána Tutku, 023 01 Oščadnica 297.
Uzn.č. 8/2015 – MZ schvaľuje zmenu uznesenia č. 40/2014 bod b) prenájom priestorov
fitnescentra pre spol. SunGym, s.r.o. za cenu ročného nájmu 3.600,-€, t.j. 300€/mesačne
v cene nájmu je i dodávka tepla a teplej úžitkovej vody. Upravený nájom je od 1.3.2015 na
dobu pol roka do 31.8.2015
Uzn.č. 9/2015 – MZ berie na vedomie podnet pána Jána Šusteka, Krásno nad Kysucou 1294
a schvaľuje postup stavebného úradu Mesta Krásno nad Kysucou.
Uzn.č. 10/2015 – MZ schvaľuje odpredaj pozemku p.č. 202/2 – zastavané plochy o výmere
35 m2 za cenu 10,-€/m2 pre Rudolf Ďurana a manželka Oľga, bytom Krásno 1160 v 1/3,
Peter Jozefík, bytom Krásno 1604 v 1/3 a Ďurana Peter a Ďurana Jozef, bytom Krásno 1348
v 1/3 pozemku, 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 – cesta k rodinným
domom. Náklady na vypracovanie GP ako i náklady na vklad hradia kupujúci.
Uzn.č. 11/2015 – MZ schvaľuje úpravu rozpočtu podľa predloženého návrhu.
Uzn.č. 12/2015 – MZ schvaľuje prenájom pozemkov p.č. 515/73, 515/72 a 515/17 o celkovej
výmere 7485 m2 a nehnuteľnosti skladu OR umiestneného na p.č. 515/17 od prenajímateľa
TRANS Kysuce, s.r.o., Štúrova 1706, Čadca minimálne na dobu 5 rokov s predkupným
právom za cenu podľa znaleckého posudku. Cena nájmu je 1.360,-€/mesačne s prenájmom od
1.3.2015.
Uzn.č. 13/2015 – MZ schvaľuje vklad do spoločnosti Mestský podnik Krásno nad Kysucou,
s.r.o. v celej čiastke základného imania 5.000,-€ ako peňažný vklad.
Uzn.č. 14/2015 – MZ schvaľuje pôžičku Mestskému podniku Krásno nad Kysucou, s.r.o. vo
výške 20.000,-€ na zakúpenie nákladného motorového vozidla.

Uzn.č. 15/2015 - Mestské zastupiteľstvo Krásno nad Kysucou
A/
Pre ro k o v a l o
voľbu hlavného kontrolóra Mesta Krásna nad Kysucou.
B/
Schvaľuje
uznesenie v tomto znení:
Mestské zastupiteľstvo v Krásne nad Kysucou v súlade s § 18 a ods. 2 zákona č.
369/1990
Z.z. o obecnom zriadení v platnom znení:
Pracovný úväzok:
Pracovný pomer hlavného kontrolóra/ hlavnej kontrolórky vznikne uzatvorením
Pracovnej
zmluvy s Mestom Krásno nad Kysucou na pracovný úväzok 30%, t.j.
2,25 hod/deň.
a) v y h l a s u j e
deň konania voľby hlavného kontrolóra Mesta Krásna nad Kysucou na 15.04.2015 v
zasadačke Mestského úradu v Krásne nad Kysucou, pričom voľba sa uskutoční v
rámci programu mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Krásne nad
Kysucou.
b) p o v e r u j e
zástupcu primátora Mestského úradu Krásno nad Kysucou, aby v termíne podľa § 18 a
ods. 2 zákona č. 396/1990 Z.z. o obecnom zriadení v platnom znení zabezpečil
vyhlásenie voľby
hlavného kontrolóra Mesta Krásno nad Kysucou na úradnej
tabuli Mesta Krásno nad
Kysucou a na internetovej stránke Mesta Krásna nad
Kysucou.
c) u s t a n o v u j e
podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra Mesta Krásna nad
Kysucou a
náležitosti prihlášky takto:
Predpoklady na výkon funkcie a náležitosti prihlášky:
1. Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra Mesta Krásna nad
Kysucou je ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie.
2. Písomná prihláška, ktorá bude tvoriť prílohu materiálu k voľbe hlavného
kontrolóra musí obsluhovať:
a) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail,
telefón),
b) profesijný životopis,
c) informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky podniká alebo vykonáva inú
zárobkovú činnosť a je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov
právnických osôb,
ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.
3. K prihláške je potrebné priložiť nasledovné prílohy:
a) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
b) úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
c) súhlas so zverejnením osobných údajov podľa § 11 ods.4 zákona č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom vykonania voľby
hlavného kontrolóra
Mesta Krásna nad Kysucou na rokovaní Mestského
zastupiteľstva Krásno nad Kysucou.
Písomný súhlas obsahuje najmä údaj o
tom, kto súhlas poskytol, komu sa súhlas dáva, na
aký účel, rozsah osobných
údajov, dobu platnosti súhlasu a podmienky jeho odvolania. Súhlas daný v
písomnej forme je bez vlastnoručného podpisu toho, kto súhlas dáva, neplatný.

4. Termín doručenia prihlášok je do 31.3.2015. na adresu:
Mestský úrad Krásno nad Kysucou
ul. 1. mája 1255
023 02 Krásno nad Kysucou
v zalepenej obálke s označením ,, VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA
KRÁSNA NAD KYSUCOU – NEOTVÁRAŤ“.
Spôsob vykonania voľby:
Voľby hlavného kontrolóra sa uskutočňujú tajným alebo verejným hlasovaním. O
spôsobe
hlasovania rozhodne mestské zastupiteľstvo prijatím uznesenia.
5.Otváranie obálok a kontrolu splnenia podmienok vykonáva zástupca Mestského
úradu Krásno nad Kysucou za prítomnosti 3 poslancov schválených mestským
zastupiteľstvom
dňa 01.04.2015 v kancelárii primátora Mesta Krásna nad
Kysucou. O výsledku
spíše zástupca Mestského úradu Krásna nad Kysucou
zápisnicu, ktorú podpíšu všetci
prítomní a
ktorá sa bude predkladať do
zastupiteľstva ako príloha k materiálu o voľbe hlavného kontrolóra. Zápisnica musí
obsahovať najmä údaj o tom, koľko obálok bolo v stanovenom termíne doručených a
menný zoznam kandidátov, ktorí splnili a ktorí nesplnili stanovené podmienky. V
prípade, že niektorá z osôb prítomných pri otváraní obálok a
kontrole splnenia
podmienok odmietne zápisnicu podpísať, je povinná do zápisnice uviesť dôvod, pre
ktorý tak odmietla urobiť.
6. Každý kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý splní podmienky, bude písomne
pozvaný
na mimoriadne zasadnutie zastupiteľstva dňa 15.04.2015 a bude mať
právo vystúpiť na tomto rokovaní zastupiteľstva v rámci bodu ,, Voľba hlavného
kontrolóra Mesta Krásna nad Kysucou“ v časovom rozsahu max. 5 min. Kandidát na
hlavného kontrolóra, ktorý nesplnil stanovené podmienky, bude o tejto skutočnosti
písomne informovaný do 5-tich dní odo dňa otvorenia obálok.
Tajné hlasovanie
7. Voľba hlavného kontrolóra tajným hlasovaním poslancov mestského zastupiteľstva
sa
uskutoční v zasadačke Mestského úradu Krásna nad Kysucou. Voľbu riadi
Volebná komisia,
ktorú pred začiatkom voľby hlavného kontrolóra schvália
poslanci uznesením. Voľby sa
konajú za prítomnosti zapisovateľa, ktorého
uznesením schvália poslanci mestského
zastupiteľstva.
8. Volebná komisia vydá hlasovací lístok a obálku poslancom proti ich vlastnoručnému
podpisu do zoznamu vydaných hlasovacích lístkov pri vstupe do hlasovacej miestnosti.
Hlasovací lístok a obálka, ktoré nebudú označené okrúhlou červenou pečiatkou ,,
Mesto Krásno nad Kysucou“, sa budú považovať za neplatné.
9. Na hlasovacom lístku budú uvedení všetci kandidáti, ktorí splnili podmienky na
funkciu hlavného kontrolóra v abecednom poradí. Poslanec môže udeliť svoj hlas len
jednému z kandidátov zakrúžkovaním jeho mena, resp. poradového čísla, ktoré mu
bolo pridelené. Hlasovací lístok, na ktorom budú označení dvaja a viacerí kandidáti,
resp. žiaden kandidát, sa bude považovať za neplatný. Po označení kandidáta vloží
poslanec hlasovací lístok do obálky, ktorá mu bola vydaná a vhodí ju do zapečatenej
volebnej urny nachádzajúcej sa vo volebnej miestnosti. Po skončení hlasovania
všetkých poslancov, ktorí si prevzali hlasovací lístok a obálku, pristúpia po jednom k
hlasovaniu rovnakým spôsobom i členovia Volebnej komisie. Následne sa volebná
komisia odoberie do kancelárie primátora, otvorí zapečatenú volebnú urnu a pristúpi k
sčítaniu hlasov. Predsedajúci vyhlási po túto dobu prestávku.
10. O priebehu voľby a o jej výsledku spíše zapisovateľ zápisnicu. Zápisnica musí
obsahovať najmä údaje o počte vydaných, vrátených a nevrátených hlasovacích

lístkov, o počte
platných a neplatných hlasovacích lístkoch a o počte hlasov,
ktoré získali jednotliví kandidáti v prvom resp. druhom kole volieb. Ďalej musí
zápisnica obsahovať údaj o tom, ktorý z kandidátov bol zvolený za hlavného
kontrolóra v prvom kole. V prípade konania druhého kola volieb musí obsahovať údaj
o tom, ktorí kandidáti do neho postúpili, koľko platných hlasov v ňom získali a ktorý z
nich bol zvolený za hlavného kontrolóra. Zápisnicu podpisujú všetci členovia volebnej
komisie. V prípade, že niektorý člen volebnej komisie odmietne zápisnicu podpísať, je
povinný do zápisnice uviesť dôvod, pre ktorý tak odmietol urobiť.
11. Výsledok voľby oznámi zastupiteľstvu predseda Volebnej komisie, ktorého si
spomedzi seba zvolili členovia Volebnej komisie. V prípade konania druhého kola
voľby hlavného kontrolóra vyhlási predsedajúci po oznámení výsledku prvého kola
voľby predsedom Volebnej komisie prestávku, počas ktorej sa Volebná komisia
organizačne pripraví na druhé kolo volieb. Po skončení prestávky predsedajúci vyzve
poslancov, aby pristúpili k hlasovaniu o voľbe hlavného kontrolóra v druhom kole.
Verejné hlasovanie
Verejné hlasovanie poslancov sa vykonáva spôsobom obvyklým zdvihnutím ruky.
Hlasuje sa postupne o každom kandidátovi samostatne v abecednom poradí.
Predsedajúci oznámi
výsledok hlasovania a prednesie uznesenie, ktoré bolo
hlasovaním prijaté.
Vykonanie voľby:
12. Na zvolenie hlavného kontrolóra sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých
poslancov mestského zastupiteľstva.
13. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezíska, mestské zastupiteľstvo ešte na tej
istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí v
prvom kole získali najväčší počet platných hlasov.
14. V prípade rovnosti hlasov postupujú do druhého kola volieb všetci kandidáti s
najväčším počtom platných hlasov.
15. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných
hlasov.
16. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. Žrebovanie v
rokovacej miestnosti Mestského zastupiteľstva Krásna nad Kysucou riadi a výsledok
žrebovania zastupiteľstvu a prítomnej verejnosti oznamuje v prípade tajného
hlasovania predseda volebnej komisie, v prípade verejného hlasovania predsedajúci.
17. Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu mestského zastupiteľstva podnikať alebo
vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo
dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto
obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú
činnosť, prednášateľskú činnosť, prekladateľskú činnosť, publicistickú činnosť,
literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku
svojich maloletých detí. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade
so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.
18. Funkcia hlavného kontrolóra Mesta Krásna nad Kysucou je nezlučiteľná s funkciou
poslanca Mestského zastupiteľstva Krásno nad Kysucou, primátor mesta, člena
orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je Mesto Krásno
nad Kysucou, iného zamestnanca Mesta Krásno nad Kysucou podľa osobitného
zákona.
19. Primátor Mesta Krásno nad Kysucou je povinný s právoplatne zvoleným hlavným
kontrolórom mesta Krásna nad Kysucou uzavrieť pracovnú zmluvu najneskôr v deň
nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného
kontrolóra. Deň nástupu do práce určí na deň nasledujúci po dni skončenia funkčného

obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra.
d) s c h v a ľ u j e
Členov komisie:
na otváranie obálok voľby hlavného kontrolóra Mesta Krásno nad Kysucou, ktoré sa
bude konať dňa 01.04.2015 - Mgr. Milan Jesenský, Marta Buková, Mgr. Martin
Ondruška, Miloš Lastovica a Jaroslav Pagáč.
Uzn.č. 16/2015 – MZ schvaľuje ďalej prevádzkovať MMDS systém s prispením mesta na
údržbu.
Uzn.č. 17/2015 – MZ schvaľuje odpredaj 2 akcií Prima banky v hodnote 600,-€/1 akcia, čiže
spolu 1.200,-€.

Miloš Lastovica

Mgr. Jozef Mozol

Ing. Jozef Grapa
Primátor mesta

